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 أجمعين الحمد لله، والصالة والسالم على رسول الله وآله وصحبه

  

  معالي الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ،
 وزير التعليم في المملكة العربية السعودية.

معالي الدكتور علي زيدان أبو زهري، رئيس الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر العام 
 لإليسيسكو، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والعلوم والثقافة. 

 رئيس المجلس التنفيذي لإليسيسكو،معالي الدكتور أبو بكر دكوري، 
 سو.مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون اإلسالمية في بوركينا فا

 معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي. 

 السعادة،و أصحاب المعالي
 حضرات السادة والسيدات،

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

ة رام، وفي افتتاح الدورة االستثنائية الثالثـربة من بيت الله الحـقـفعلى م
 ،، أخاطبكم-إيسيسكو-للمؤتمر العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 

ً شاكراً الله تعالى على ما أنعم به علينا  ء االرتقافي  ركبيـمن نجاح  جميعا
لى ع هآثـار  ت اتسعت حلقاته وتَـَواَصـلَ  ،باإليسيسكو وتطويرها ومـدّ إشعاعها

التي  ةالجليل المهمة ،بتوفيق من المولى سبحانه ،مدى ثالثة عقود، حتى أنجزنا
في دورته الرابعة المنعقدة في الرباط  ،اها المؤتمر العام للمنظمةـإيّ حّمـلني 

 ، ولله الحمد، إنجازات  نَ ـيـقـقّ ـحمـر، ـة المقـاصمة المملكة المغربية دولـع
 ة  ـيميإقل ة  ـمـظـاإليسيسكو من من نقلت ،وارتفع رصيـد ها هاـتَـَراَكـَمـت حصيلت  

ً ربعأ تضمّ  االختصاصات، اإلمـكـانـات ضـيـقـة   محـدودة   وعشرين دولة  ا
ها الف كبيرة ، إلى منظمة دوليةاً عضو ل على الساحتين اإلسالمية ـاعـلها حضور 

دد ع ارتفع، متنوعة المهام التي تضطلع بها، العملمتعددة مجاالت والدولية، 
صبـح  أعضائها ً وخمسين دولةأربعلـيـ  ترتبط بشبكة من عالقات التعاون  ،ا

والشراكة مع نحو مائتين وثالثين منظمة دولية وإقليمية ذات االهتمام المشترك، 
ولها مكاتب إقليمية ومراكز تربوية وإعالمية في عدد من الدول األعضاء، 
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شرف ـء للنوايا الحسنة، ووضعت سبع عشرة استراتيجية قطاعية، وت  وسفرا
على عـقـد أربعة مؤتمرات وزارية متخّصـصة، إلى جانب إقامة مقـّرها الدائم 
 ،في الرباط الذي يشّكـل معلماً حضاريا متميـزاً يعـّزز العمل اإلسالمي المشترك

اء ة من الدول األعضدـزايـمتتحة، وبثـقـة ـفـبعزيمة قوية، وبرؤية مت تسعىو
لتي ة اـويّ ـالم اإلسالمي في المجاالت الحيـالنهوض بالعاإلسهام في كافة، إلى 

ويره وتط ركـتـسالمي المشز العمل اإلـزيـفي تعو ،ن اختصاصاتهاـدخل ضمـت
م الجهود الدولية من أجل وفي دع وتوسيع مجاالته، وترسيخ دعائمه هـوتعميق
، ونشر قيم الحوار بين الثقافات والحضارات المستدامةالتنمية أهداف تحقيق 

التعايش بين األمم العدل والسالم والوئام ومبادئ  إشاعةو ،وأتباع األديان
إلى مصاف المنظمات الدولية الناهضة والشعوب، حتى ارتقت هذه المنظمة 

 .وى تجلياتهـقاإلسالمي في أنموذجاً راقياً للتضامن اليوم الناجحة، وصارت 

ـد و والحمد لله على أن يسَّـر لنا الوسائل .فالحمد لله على ما أكرم وأنعم مـهَّ
الذي حققناه في أعمالنا، كفريق عمل  لبلوغ المستوى الراقيَّ  أمامنا السبل

ينا مة، فأدّ ـدة وداع  ـدة ومسان  ـوكأسرة إسالمية مؤيّ   ،متجانس متفاهم متضامن
 ةَ نا الرسالغوبلّ  ل،ـوج زَّ ـالله ع ىرضن أاألمانة على النحـو الذي نرجـو أن يكو

 اإلنسانية إلى العالماإلسالمية الحضارية  الرؤيـة ينَ ملاحإلى العالم اإلسالمي 
إلى أن  ودعاة إخـاء وبـنـاء ونـمـاء، أجمع، فكـنـا رسـل سـالم ومحبة ووئـام،

 بها. تبوأت اإليسيسكو المكانة الرفيعة التي هي جديرة  

 ،، ولله الحمدتـيـوفّ أقول لكم إنني  ،باطمئنان نفسو ،وبارتياح عميق
ً المؤتمر العام الرابع لإليسيسكو قبل  ،بالوعد الذي قطعته على نفسي مخاطبا

ً سبع ً عليَّ أن أعلن أمامكم التزامي  : ، حين قلتة وعشرين عاما )أرى لزاما
الكامل بأهداف المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، وتعهدي للعمل 

في االتجاه  ،من أجل تقوية المنظمة وتطويرها والدفع بها إلى األمام صالمخل
دول لاألمة اإلسالمية، ويجّسـد االختيارات التي أجمعت عليها ا الذي يمثـل إرادةَ 

ً نفسي في خدمتها، وباذالً جهداً موصوالً لتحقيق أقصى ما  األعضاء، واضعا
 يمكن من المنجزات، بإذن الله تعالى(.
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 أصحاب المعالي والسعادة،
 حضرات السادة والسيدات،

 ات  وردق عنقي بها المؤتمر العام في التي طوّ لما كنت قد نهضت بالمسؤولية 
، ولم أدّ  بإخالص  متعاقبة،   ت  ـعـد ما استطـهـالج ذلـبخـر وسعاً أو أتـردد في وتـفـان 

.ي واالضطالع ـاتـإلى ذلك سبيـالً، في القيام بواجب داية ن لكّل بوحيث إ بمهاميَّ
اير من فبر 62 ، فإنني أبلغتكم في رسالة بعثتها لكم فيولكّل أجل كتاب ،نهاية

مدة من عن عدم مقدرتي على إكمال الفترة المتبقية لي اعتذاري  ،الماضي
بناًء على ، 6263ديسمبر من  13التي تنتهي في  ،انتخابي لمنصب المدير العام

ه النجاح راجياً ل ،إليهسأسلم األمانة ترشيح المملكة العربية السعودية خـلـفـاً لي، 
 .ةوتحقيق أهدافها السامي ،الكامل في مواصلة النهوض باإليسيسكو

 العزيزدي ـي بلــرى من الواجب علّي، في هذه المناسبة، أن أفأإنني و
، فأتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير أجـزل ما يكون الوفاء ،عليّ ه ـحـقَّ 

واالمتنان، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
ر محمد بن ـالملكي األمي وّ ـن، صاحب السمـده األميـعه وإلى وليّ حفظه الله، 

اع، على ـر الدفـب رئيس مجلس الوزراء، وزيـ، نائبن عبد العزيز سلمان
ما اً الله أن يوفقهـه منهما، داعيـتـيـذي لقـؤازرة الـد والمـيـأيـم والتـدعـالموصول 

، ولألمـة اإلسالمية ريمـد الكـلـذا البـهـدم واالزدهار لـقـر والتـإلى ما فيه الخي
 .جمعاء

ن ـ، مَ والوفاءير من العرفان ـكثـبو ،لّي أن أذكرـمن الواجب ع كما أنّ 
خادم وهما ، في عهدهما للجهود التي بذلتها الي ومساندتهم اتشرفت بدعمهم

ود، وخادم الحرمين ـز آل سعـالملك فـهـد بن عبد العزي نـريفيـرمين الشـالح
 ،هود، تغمدهما الله بواسع رحماتـالله بن عبد العزيز آل سعالشريفين الملك عبد 
، اللذان كانا خير مشجع ومعين لي في القيام بمسؤولياتي، هـتوأسكنهما فسيح جنا

ً دعماً وحرصاً وتشريف الله  ن الملك عبدـن الشريفيـدني خادم الحرميـلـ، حيث قـا
هذا و .الدرجة الممتازة بن عبد العزيز، يرحمه الله، وسام الملك عبد العزيز من

 .شرف كبير أعـتّز به غاية االعتزاز
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ف  الواجب ومن  ً  بالوفاء به الذي أشـر  ذكر في هذه المناسبة، وبكثير أأن  ،أيضا
لة الملك الج، لإليسيسكو عاهلي المملكة المغربية دولة المقر من التـأثـر والعرفان،

وفقه الله، على دعمهما  ،السادسالحسن الثاني، يرحمه الله، وجاللة الملك محمد 
 ،وثنائهما على شخصي ،مساندتهما ليعلى و ،للنهوض بمهامها لإليسيسكوالدائم 

من المؤتمرات التي عقدتها  كثيررعايتهما الكريمة لعلى ، ووإشادتهما بجهودي
 وعلى التكريم الذي نلته بتوشيحي بالوسام العلوي منالمنظمة في المملكة المغربية، 

 زّ ـتـمن قبل جاللة الملك محمد السادس حفظه الله، وهذا شرف آخر أعائد، درجة ق
لة ، تحت قيادة جالدم واالزدهارمن التق المزيدَ  للمملكة المغربيةمتمنياً به وأفخر. 

 .ده اللهـأيَّ  ،عاهلها الكريم

صحاب الجاللة والفخامة اسبة أيضاً، ألتوجه إلى أهذه المن أغتنم كما
التقدير وجزيل الشكر،  االحترام ووافـر بعظيم الدول األعضاء، قادة ،والسمو
ه منهم جميعاً،  على من دعم موصول للمهام التي تنهض بها اإليسيسكو، ما لقيتـ 

دد ع ، وعلى ما حظيت به منهامشعلَ  سالة الحضارية التي تحملرإيماناً منهم بال
 فخر   مصدرَ  عـد  ـي  ما م، هم من تكريم بأعلى األوسمة وأجمل الثناءكبير من

 .واعتـزاز لي

والشكر واجب  لمعالي رئيس المؤتمر العام، ومن سبقه من رؤساء 
المؤتمر في دوراته الماضية، وألعضاء المؤتمر العام الكرام، ولمعالي رئيس 
المجلس التنفيذي، ومن سبقه من رؤساء المجلس في الدورات الماضية، 

 وألعضاء المجلس الكرام على ما لقيته منهم من دعم وتشجيع ومساندة. 

االمتنان اإلعراب عن الشكر الجزيل وإزجاء  يكتمل أداء الواجب إال بوال
و الله ـفـل إلى عـقـ، أو ممن انتمنهم ألسرة اإليسيسكو، سواء الحالييـن ،البالغ

اذ عبد الهادي بوطالب، المدير العام ـالي األستـدمة منهم معـقـوفي الم الى،ـعـت
الذي بذل جهوداً جبارة في التأسيس  ته،ع رحمس، تغمده الله بواللمنظمة األول

بالعمل المثمر الذي أرسى ة أعوام كانت حافلة تسعوفي االنطالقة األولى، لمدة 
لإليسيسكو بناءها ورسم مسارها. والشكر كذلك لجميع أطر اإلدارة العامة الذين 

لت حتى وص ،وض بها وتقدمهاـفع من شأن المنظمة والنهللر كانوا خير معين لي
 .متوازن متكامل ر شاملمن تطواليوم وصلت إليه إلى ما 
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 أصحاب المعالي والسعادة،
 حضرات السادة والسيدات،

ةً ماً منـارلتبقى دائالمتميّزة اإليسيسكو  إنني على ثقة في استمرار مسيرة
في  للعمل اإلسالمي المشترك دافعـةً  وقاطرةً  ،للتضامن اإلسالمي مشعـةً 

اإلنجازات على جميع المستويات، ولتحقق المزيد من مجاالت البناء الحضاري، 
خطة العمل الثالثية، ويحكمها التي تحددها  ،ما يتعلق بأهداف المنظمةمنها سواء 

موظفيها ومواصلة بمصالح منها األنظمة المعمول بها، أو ما يتعلق الميثاق و
والله أسأل أن يجعل ما عملنا خالل هذه الفترة  .عطائهم بروح الفريق الواحد

الطويلة في خدمة العمل اإلسالمي المشترك، من الحسنات التي نلقى بها الله 
 تعالى يوم ال ينفع مال وال بنون إالّ من أتى الله بقلب سليم.

والعـّزة والنماء للدول األعضاء والنجاح  وفقكم الله جميعاً لما فيه الخير  
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. .عمل اإلسالمي المشتركوالفالح لل

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.


